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Aquesta memòria és una visió a vol d’ocell del curs 2010-2011 de la Uni-
versitat de Vic i és, també el retrat del meu primer curs complet com a 
rector de la institució. no cal dir que l’experiència ha estat summament 
enriquidora, m’he trobat amb una institució madura, compromesa i que 
desenvolupa la seva missió formativa i de recerca de la manera més útil 
i efectiva per als seus estudiants i per al conjunt del país. Una institució 
que mira al futur i que s’obre al món amb la voluntat d’incidir-hi en la 
mesura de les seves possibilitats i dels seus recursos.

Durant aquest any s’ha encetat la redacció del Pla Estratègic 2011-2016; 
s’han incorporat quatre nous graus a l’oferta formativa (Psicologia, nu-
trició Humana i Dietètica, Treball Social, Biologia i Enginyeria Electròni-
ca Industrial i Automàtica); s’ha dut a terme la unificació de les facul-
tats d’Educació i de Ciències Humanes, Traducció i Documentació; s’ha 
transformat l’Escola Universitària de Ciències de la Salut en la Facultat 
de la Salut i el Benestar; s’ha creat el Consell Consutiu de la Universitat 
de Vic amb la participació de personalitats de reconeguda trajectòria so-
cial, cultural i universitària; el Grup 62 ha adquirit el 50% de les accions 
d’Eumo Editorial; es van celebrar els trenta anys de la primera promo-
ció de mestres de l’Escola Universitària de Mestres Balmes, embrió de 
la Universitat de Vic; s’ha treballat en el desenvolupament del Campus 
Internacional i s’han encetat activitats com la Junior University, el pri-
mer Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, 
i tants altres fets que trobareu a les pàgines que segueixen. 

Ha estat, doncs, un curs atapeït i interessant, no cal dir-ho, i que fa avan-
çar les grans línies estratègiques de la Universitat per als propers anys. 
Espero que la lectura d’aquesta memòria condensada de les activitats i 
les xifres de la Universitat, sigui un retrat prou fidel del que ha estat el 
curs universitari 2010-2011.

PRESEnTACIó

Jordi Montaña, 
rector de la Universitat de Vic
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació
Universitària Balmes

Sr. Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic, president

Sr. Antoni Castellà
Secretari d’Universitats i Recerca, 
vicepresident 

Sra. Anna Mates
Vocal de representació ciutadana 
(secretària del Patronat des de 16 de 
desembre de 2010)

Sr. Lluís Jofre
Director general d’Universitats, vocal 
(des del 16 de desembre de 2010)

Sr. Josep Ribas
Sotsdirector general de Planificació 
Acadèmica Universitària, vocal

Sr. Joan López
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal 
(des del 14 de juliol de 2011)

Sr. Josep M. Arimany
regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des 
del 14 de juliol de 2011)

Sr. Juli Gendrau 
Alcalde de Berga vocal

Sr. Jordi Munell
Alcalde de Ripoll, vocal (des del 14 de 
juliol de 2011)

Sr. Albert Piñeira
Alcalde de Puigcerdà, vocal (des del 14 
de juliol de 2011)

Sr. Pere Prat
Alcalde de Manlleu, vocal

Sr. Josep M. Coromines
Alcalde d’Olot, vocal (des del 14 de juliol 
de 2011)

Sr. Lluís Vila 
Alcalde de Prats de Luçanès, vocal (des 
del 7 d’abril de 2011)

Sr. Josep Terradellas i Arcarons
Vocal de representació ciutadana 

Sr. Joan Font
Vocal de representació ciutadana

Sr. Oriol Guixà
Vocal de representació ciutadana

Sr. Antoni Anglada
Vocal de representació ciutadana (des 
del 14 de juliol de 2011) 

Assistents:

Dr. Jordi Montaña
Rector

Sr. Jordi Codina
Gerent (des del 14 de juliol de 2011)

Sr. Joan Turró
Director de la FUB (des del 14 de juliol 
de 2011)

Dra. Pilar Soldevila
Directora de la FUB (fins a l 14 de juliol 
de 2011)

Dr. Joan Solé
Representant de la Universitat (des del 
16 de desembre de 2010)

Dr. Joan Carles Martori
Representant de la Universitat (des del 
16 de desembre de 2010)

Dr. Manuel Llanas
Representant de la Universitat (des 
del16 de desembre de 2010)

Sra. Montse Ayats
Vocal de les empreses vinculades 

Sr. Josep Terradellas i Cirera
Secretari general (fins a l’1 de setembre 
de 2011)

Patrons sortints:

Sr.Joan Majó
Comissionat per a Universitats i 
Recerca, vicepresident (fins al 16 de 
desembre de 2010)

Sra. Esther Morales
Sotsdirectora de Planificació 
Econòmica Universitària, vocal (fins al 
16 de desembre de 2010)

Sr. Xavier Solà
Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, 
vocal (fins a 16 de desembre de 2010)

Dr. Josep Burgaya
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, 
vocal (fins al 16 de desembre de 2010)

Sr. Antoni Serrat
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal 
(des del 16 de desembre de 2010 fins al 
14 de juliol de 2011)

Sr. Jacint Raurell
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal 
(des del 16 de desembre de 2010 fins al 
14 de juliol de 2011)

Sra. Teresa Jordà
Directora de la FUB (fins a l 14 de juliol 
de 2011)

Sr. Joan Planella
Alcalde de Puigcerdà (fins a l 14 de juliol 
de 2011)

Sr. Lluís Sacrest
Alcalde d’Olot (fins a l 14 de juliol de 
2011)

Sr. Lluís Jou
Vocal de representació 
ciutadana,secretari del Patronat (fins a 
16 de desembre de 2010) 

Sr. Lluís M. Anglada
Vocal de representació ciutadana (fins 
al 14 de juliol de 2011)

Sr. Joan Turró
Vocal de representació ciutadana ( des 
del 16 de desembre de 2010 al 14 de 
juliol de 2011)

Consell Consultiu

Ricard Torrents, president

Consellers:

Josep M. Anzizu, Pilar Benejam, 
Salvador Cardús, Muriel Casals, 
Alícia Casals, Joan Contijoch, 
Daniel Giralt-Miracle, Pere 
Girbau, Anton Granero, Johannes 
Kabatek, Ramon Pinyol, Jaume 
Porta, Josep Pujadas, Emili 
Teixidor, Josep M. Terricabras, 
Joaquim Triadú, Eduard Vallory i 
Miquel Vilardell.

Junta de Rectorat

Dr. Jordi Montaña
Rector

Dra. Marta Otero
Vicerectora de Recerca i Transferència 
de Coneixement

Dr. Pere Quer
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Sr. Josep Terradellas i Cirera
Secretari general i adjunt al Rector per a 
les Relacions Institucionals i Comunitat 
(fins a l 15 de setembre de 2011)

Dra. Carme Sanmartí
Secretària general (des del 15 de 
setembre de 2011)

Sr. Jordi Codina
Gerent de la UVic (des del 16 de 
desembre de 2010) 

Adjunts al Vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Sr. Joan Masnou
Adjunt al vicerector per a la 
Internacionalització i la Formació 
Continuada

Dra. Carme Sanmartí
Adjunta al vicerector per a Afers 
Acadèmics (fins a l’1 de setembre de 
2011)

Sr. Antoni Portell
Director del CIFE 

Consell de Direcció
El conformen els membres de la 
Junta de Rectorat mencionats i els 
degans i directors de centres:

Dr. Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes

Sra. Antònia Pujol
Degana de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació (fins al 16 de desembre 
de 2010)

Dr. Antoni Soy
Degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació (des del 16 de desembre 
de 2010)

Sr. Josep Ayats
Director de l’Escola Politècnica Superior 

Sra. Anna Bonafont
Directora de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut (fins al 14 de juliol 
de 2011)

Dra. Margarida Pla
Degana de la Facultat de la Salut i el 
Benestar (des del 14 de juliol de 2011)

Assistents:

Dra. Pilar Soldevila
Directora de la FUB (fins a l 14 de juliol 
de 2011)

Sr. Joan Turró
Director de la FUB (des del 14 de juliol 
de 2011)

ÒRGAnS DE GOVERn
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ESTUDIAnTS 

Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 470

Total alumnes UVic: 12.672 

Graus, llicenciatures, diplomatures, màsters i doctorats 5.319

Grau de Disseny-BAU 279

Aula L3 de Formació Continuada i Escola d’Idiomes 5.280

Centres vinculats: graduats superiors 470

Formació continuada amb els centres vinculats 1.324

Centres propis i adscrits
Total estudiants: 5.598

1.789

937

1.190

1.013

356

42

Facultat d’Educació

Escola Universitària de 
Ciències de la Salut

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació

E.U. Turisme Eserp

279 BAU. Escola Superior 
de Disseny

245

225

BAU. Escola Superior 
de Disseny

E.S. Empr. 
Màrqueting i RRPP

Estudiants per gènere. Centres propis i adscrits Estudiants per procedència geogràfica

Homes 2.120

Dones 3.478

Resta de Catalunya 28%

Estrangers 2%

Resta de l’Estat 11%

Barcelonès 15%

Osona 21%

Comarques frontereres 23%



6  Memòria del curs acadèmic 2010-2011

COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

PROFESSORAT I PROFESSIOnALS DE SERVEIS
Professorat per gènere
Total professorat: 497

Dones 268

Homes 229

PAS per gènere
Total PAS: 175

Dones 125

Homes 50

Professorat per centres

130

124

112

87

36

8

Facultat d’Educació

Escola Universitària de Ciències de la Salut

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació

E.U. Turisme Eserp

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades

18

5

10

18

55

47

Comunicació amb 
Empresa i Societat

Eumo Editorial

Eumogràfic

Serveis de suport a la docència i a la recerca

Infraestructures, 
telefonia, manteniment

Administratius i de rectorat

22Secretaries dels 
centres i arxiu
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BEQUES

BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI

 Ministeri d'Educació Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

 nombre de Beques  nombre de Beques
 sol·licituds acceptades Import (€) sol·licituds acceptades Import (€)

Facultat d'Educació 761 453 1.128.866,92 662 464 121.678,72

E.U. Ciències de la Salut 344 202 678.001,18 295 195 51.765,51

F. d'Empresa i Comunicació 324 168 531.905,01 278 157 42.104,45

Escola Politècnica Superior 147 75 226.920,05 107 59 16.143,55

F. Ciències Humanes, Trad. i Doc. 55 37 91.395,42 47 35 9.330,79

BAU 80 40 118.171,54 - - -

ESERP 4 3 3.947,98 - - -

TOTAL 1.715 978 2.779.208,10 1.389 910 241.023,02

Institucions públiques

COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Total import Beques i Ajuts: 4.481.920€

815.947€

2.779.208€

Beques Mobilitat Estudiants

Beques entitats financeres

Beques UVic-Generalitat

Beques Universitat de Vic

Beques País Basc

Beques Generalitat

Beques ME

309.315€

18.000€

241.023€

186.084€

132.343€
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DOCÈnCIA

Durant el curs s’ha avançat decisivament en 
l’adaptació de la UVic a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), ja que s’han ofert 21 titulacions de 
grau i, per tant, els estudis adaptats són ja majoria en 
l’oferta total de la UVic. També el nombre d’estudiants 
que cursen ensenyaments adaptats supera ja el dels 
que cursen els de l’anterior ordenació.
Aquest curs es va iniciar la impartició dels graus 
en Psicologia, nutrició Humana i Dietètica, Treball 
Social, Biologia, i en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica, i del Màster de Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, en 
l’especialitat d’activitat física. 
L’oferta de màsters s’ha reajustat i el proper curs 2011-
2012 se’n remodelaran alguns i se n’oferiran de nous. 
Paral·lelament amb aquest desplegament de titulaci-
ons adaptades se n’ha iniciat el procés de seguiment, 
que assegura el compliment d’objectius de qualitat 
i promou la introducció de millores constants en la 
formació que s’ofereix. 
El curs ha portat igualment canvis en l’organització i 
en la direcció d’alguns centres.
Pel desembre el Patronat de la FUB va nomenar, a 
proposta del rector, Antoni Soy degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació.
El 8 de juliol es va publicar al DOGC la fusió de 
les facultats d’Educació i de Traducció i Ciències 
Humanes en una sola Facultat d’Educació, Traducció 

i Ciències Humanes, i el Patronat de la FUB en va 
nomenar degà el Dr. Francesc Codina. 
Pel juliol també es va aprovar la reconversió de l’Es-
cola Universitària de Ciències de la Salut en Facultat 
de Ciències de la Salut i el Benestar i el Patronat de la 
FUB en va nomenar degana, a proposta del rector, la 
Dra. Margarida Pla.
A banda de tot això, s’ha continuat treballant 
en la potenciació de certes vies d’accés, com 
ara la dels estudiants que provenen de CFGS, 
especialment aquells que poden donar accés als nous 
ensenyaments de grau.

CIFE
En coordinació amb la Comissió d’Innovació Docent, 
el CIFE ha avançat l’elaboració del Pla de Formació 
Permanent del Professorat de la UVic fent un recull de 
les necessitats expressades pel col·lectiu. També ha 
dut a terme la primera Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques del professorat de la UVic, centrada en la 
pràctica de l’avaluació formativa.
En innovació docent ha promogut la creació i 
consolidació de dos grups d’innovació, el CIFE-GI. 
Avaluació formativa i el CIFE-GI. Incorporació de les 
TIC a la docència, ambdós amb l’objectiu de disposar 
de fòrum de reflexió, debat i pràctica en relació a 
les activitats d’innovació i recerca en l’àmbit de la 
docència universitària. 
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GRAUS, LLICEnCIATURES I DIPLOMATURES

MÀSTERS UnIVERSITARIS I TíTOLS PROPIS DE GRADUAT SUPERIOR

Facultat d’Educació 
• Grau en Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport
• Grau en Mestre d’Educació Infantil
• Grau en Mestre d’Educació Primària
• Grau en Educació Social 
• Grau en Psicologia
• Diplomatura en Educació Social
• Diplomatura en Mestre 

d’Educació Infantil
• Diplomatura en Mestre 

d’Educació Primària
• Diplomatura en Mestre 

d’Educació Especial
• Diplomatura en Mestre 

d’Educació Física
• Diplomatura en Mestre de 

Llengua Estrangera
• Llicenciatura de 

Psicopedagogia (2n cicle) 
• Llicenciatura en Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport

Escola Universitària de 
Ciències de la Salut 
• Grau en Infermeria
• Grau en Fisioteràpia
• Grau en Teràpia Ocupacional
• Grau en nutrició Humana i Dietètica
• Grau en Treball Social
• Diplomatura en Fisioteràpia
• Diplomatura en Infermeria

• Diplomatura en Teràpia Ocupacional
• Diplomatura en nutrició 

Humana i Dietètica

Facultat d’Empresa i Comunicació 
• Grau en Administració i 

Direcció d’Empreses
• Grau en Administració i 

Direcció d’Empreses / PiRP
• Grau en Comunicació Audiovisual
• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i 

Relacions Públiques
• Diplomatura en Ciències Empresarials
• Diplomatura en Ciències 

Empresarials (nocturn)
• Diplomatura en Turisme
• Llicenciatura en Publicitat 

i Relacions Públiques 
• Llicenciatura en Publicitat i Relacions 

Públiques i Dip. en Turisme
• Llicenciatura en Administració 

i Direcció d’Empreses
• Llicenciatura en Administració 

i Direcció d’Empreses/PiRP
• Llicenciatura en Comunicació 

Audiovisual
• Llicenciatura en Periodisme

Escola Politècnica Superior 
• Grau en Biotecnologia
• Grau en Ciències Ambientals
• Grau en Biologia

• Grau en Enginyeria Mecatrònica
• Grau en Enginyeria Electrònia 

Industrial i Automàtica
• Llicenciatura en Biotecnologia
• Llicenciatura en Ciències Ambientals 
• Llicenciatura en Ciencia i Tecnologia 

dels Aliments (2n cicle)
• ET Agrícola, esp. d’Indústries 

Agràries i Alimentàries
• ET Industrial, esp. 

d’Electrònica Industrial
• ET Informàtica de Gestió
• ET Informàtica de Sistemes
• ET Informàtica de Gestió/ ET 

Informàtica de Sistemes
• Enginyeria Tècnica en 

Telecomunicacions
• ET en Telecomunicacions 

/ ET Electrònica
• Enginyeria en Organització 

Industrial (2n cicle)

Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació 
• Grau en Traducció i Interpretació
• Llicenciatura de Traducció i 

Interpretació (2n cicle semipresencial)
• Diplomatura de Biblioteconomia i 

Documentació (semipresencial)

BAU. Escola Superior de 
Disseny (centre adscrit)
• Grau en Disseny

Màsters universitaris 
• Comunicació Digital Interactiva
• Envelliment Actiu i Satisfactori
• Traducció Especialitzada
• Tecnologies Aplicades de la Informació
• Prevenció de Riscos Laborals
• Formació de Professorat 

d’Educació Secundària

Màsters interuniversitaris 
• Educació Inclusiva (coord. per la UVic)
• Estudis de Dones, Gènere i 

Ciutadania (coordinat per la UB)
• Formació de Professorat de Català per 

a Persones Adultes (coord. per la UB)

Títols propis de graduat  
• Graduat Superior en Disseny –Gràfic, 

Interiors i Moda– (BAU Barcelona)

• Graduat Superior en Comunicació, 
esp. en Periodisme Empresarial 
(ESERP, Barcelona)

• Graduat Superior en Comunicació, 
esp. Publicitat, Màrqueting i Relacions 
Públiques (ESERP, Barcelona)

• Graduat Superior en Empresa 
i Economia Internacional 
(ESERP, Barcelona)



10  Memòria del curs acadèmic 2010-2011

DOCÈnCIA

FORMACIó COnTInUADA. AULA L3

L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els 
ensenyaments destinats a satisfer la demanda 
de formació permanent. L’Aula L3 treballa 
conjuntament amb els centres de la Universitat 
de Vic per oferir programes formatius de qualitat 
i nivell universitaris que donin resposta a les 
necessitats formatives emergents. 

• Programes de postgrau
• Programes d’especialització
• Cursos, jornades i tallers
• Cursos semipresencials (accés directe)
• Formació a mida 

Programes i matrícula 2010-2011

Tipus d’activitat
Nombre de 
programes

Nombre de 
matriculats

Màsters i postgraus 4 124

Programes d’especialització 2 90

Cursos d’extensió universitària 23 406

Jornades, seminaris i tallers 13 913

Aula L3 d’accés directe (cursos 
semipresencials) 19 56

Formació a mida 35 511

Programes oferts conjuntament amb 
altres institucions 29 1667

TOTAL 125 3767

Nombre de programes 2010-2011

Cursos i seminaris oferts conjuntament 
amb altres institucions 45,7%

Cursos d’accés directe 2%

Programes de Postgrau 3%

Programes d’especialització 2%

Cursos 11%

Formació a mida 14%

Jornades, seminaris i tallers 24%

Nombre de matriculats 2010-2011

Cursos i seminaris oferts conjuntament 
amb altres institucions 23%

Programes de Postgrau 3%

Programes d’especialització 2%

Jornades, seminaris i tallers 11%

Cursos d’accés directe 15%

Cursos 18%

Formació a mida 28%
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DOCÈnCIA

Màsters i postgraus

• Màster en Artteràpia (títol propi) 
•  Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i 

Terapèutica del dolor 
• Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva 
• Postgrau en negocis Internacionals 

Cursos d’especialització

•  Diploma d’Especialització en Biblioteques Escolars i 
Infantils 

Cursos d’extensió universitària

• Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos
• Curs de Trastorns Mentals en la Gent Gran
•  Curs d’Embenats neuromusculars. Tape-Kinesiològic
• Curs de Formació de Formadors: Capacitats del Tutor 

de Pràctiques Clíniques
• Curs Dirigir Ficció Cinematogràfica per a Televisió
• Curs El Director de Fotografia
• Curs de Final Cut Pro: Edició i Postproducció de Vídeo 

Digital 
• Curs Inicial de Formació en TEA (Trastorn de l’Espectre 

Autista) per a Professionals
• Curs d’Activitat Física per a Usuaris de les Àrees 

Bàsiques de Salut (2 edicions)
• Curs Saber Dir Poesia a l’Escola
• Curs de Formació com a Tallerista en Sensibilització i 

Prevenció de la Violència de Gènere 
• Curs sobre Iniciació a l’Escalada (2 edicions)
• Curs sobre Escalada (segon nivell)
• Curs sobre Funky-Hip Hop
• Curs sobre natació (2 edicions)
• Curs sobre Pilates (2 edicions)
• Curs sobre Salsa (2 edicions)
• Curs sobre Total Fitness

Jornades, seminaris i tallers

• I Jornada de Teràpia Integrativa. La Medicina del Segle 
xxI

• III Jornada sobre Fi de Vida. El Dol: Com Viure la Pèrdua
• Jornada d’Actualització en nutrició. La Interculturalitat 

a la Consulta Dietètica
• Jornades d’Educació Infantil

• IV Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i 
Primària

• VIII Jornades d’Ensenyament d’Ensenyament de 
l’Anglès a Infantil i Primària 

• I Jornada de Música
• Jornada Art i Infància. Art i Lloc. 
• xVI Jornades d’Escola Rural. Ser Mestre/a a l’Escola 

Rural
• IV Jornadas Científicas de la Sociedad Española del 

Patrimonio Histórico-Educativo 
• xV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades. Congrés 

Internacional “Didàctica de les llengües i la traducció 
en l’ensenyament presencial i a distància”

• III Jornada d’Accessibilitat Universal: Dones i 
Accessibilitat

• Seminari sobre el Tancament Comptable i Fiscal

Aula L3 d’accés directe

• La Psicomotricitat: del Moviment del Cos a la Plenitud 
Personal

• Atenció Integral de Persones en Situació de Malaltia 
Avançada i Terminal i les Seves Famílies en els Serveis 
de Salut

• L’Atenció Gerontològica i la Bona Praxis Professional en 
els Centres d’Atenció per a Persones Grans en Situació 
de Dependència

• Control Estadístic de Processos, Fiabilitat i Disseny 
d’Experiments

• Gestió de la Qualitat
• Tecnologia Elèctrica
• Disseny, Planificació i Gestió de Sistemes Productius i 

Logístics
• Direcció Comercial
• Organització del Treball i Factor Humà
• Tècniques d’Expressió Escrita (Català)
• Traducció Especialitzada Audiovisual (Anglès-Castellà)
• Llengua Francesa 
• Costos Empresarials i Control de Gestió
• Estadística
• Gèneres i Formats de la Comunicació 2.0
• Periodisme Digital i Formats Col·laboratius
• negocis Internacionals 
• Artteràpia
• Gestió i Comunicació Internacional
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UnIVERSITAT D'ESTIU

En el marc de la xVI UEV s’han programat cursos 
d’extensió universitària i un conjunt de jornades 
i escoles d’estiu que configuren programes de 
formació adreçats a estudiants universitaris i 
professionals de diferents àmbits. Aquesta edició 
ha inclòs activitats d’àmbit internacional, així com 
també la Junior University, un programa d’immersió 
en anglès dissenyat per a estudiants de batxillerat i 
cicles formatius de grau superior que forma part del 
Pla d’Acció Internacional 2009-2012. Paral·lelament 
a les activitats formatives, s’han realitzat un conjunt 
d’activitats que constitueixen la Plataforma Cultural.
La xVI UEV ha comptat amb uns 140 professors 
i professionals, més de 40 entitats, empreses i 
institucions col·laboradores, i ha desenvolupat 
activitats a 9 localitats. 

Programes Matriculats

Cursos d’extensió universitària 12 161

Jornades professionals i escoles d’estiu 10 833

TOTAL 22 1030

Cursos

 1.  Epidemiologia Genètica
 2.  Autoestima i Gestió de l’Estrès 
 3.  Alimentacions Alternatives
 4.   Introducció a la Comunitat Sorda i a la Llengua de 

Signes Catalana
 5.  Els Blogs com a Eina de Difusió
 6.  Tècniques de Relaxació per a Docents
 7.   Escola i Creativitat. Eines per a una Aula Imaginativa
 8.  Conta Contes
 9.   Arqueologia: Excavació i Experimentació al Jaciment de 

l’Esquerda
 10.   Seminari sobre Captació de Fons per a Projectes 

Culturals i Creatius
 11.   Direcció, Organització i Gestió d’Esdeveniments 

Esportius
 12.  Photoshop CS5 

Jornades i Escoles d’Estiu

 1.   Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat

 2.   I Simpòsium sobre Aprenentatge Cooperatiu. Ensenyar 
a Aprendre en Equip

 3.   II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Jornades 
sobre Lectura, Escola i Biblioteca. Els Personatges en la 
Literatura Infantil i Juvenil

 4.   Escola d’Estiu Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. 
Teixir Vincles entre Petits i Grans: Comunicació Oral, 
Gestual, Sensitiva i Amorosa

 5.   QUAM 201. Wikpolis. Cartografies i construccions 
col·lectives en l’espai obert

 6.   III Jornades Tipogràfiques. Typo Week 2011 
 7.   xI Jornada Cardiovascular d’Osona i xIII Curs de 

Cardiologia per a Metges d’Atenció Primària
 8.   Jornades de Patrimoni i Turisme en un Entorn Rural
 9.  Idiomes Comprimits
 10.   Junior University. Pre-University Summer School in 

English

Plataforma Cultural

 1.   Acte inaugural de la Universitat d’Estiu. Homenatge al 
Patronat d’Estudis Osonencs

 2.   7a Mostra d’Arts Visuals i Plàstiques de la UVic
 3.   Exposició del Ix Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: 

Boscos i Paisatges Agrícoles
 4.   Lliurament de Diplomes al Mèrit Esportiu UVic 2011
 5.  Exposició: Dones Poetes
 6.  Itinerància Exposició: Dones Poetes
 7.   Sessió de Cinema: Women Without Men (Shirin neshat)
 8.   29è Festival Internacional de Música de Cantonigròs

DOCÈnCIA
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Tipus d’estudi Nombre de programes Nombre de matriculats

Màsters  16 920

Postgraus  7 83

Cursos d’especialització  8 248

Cursos d’extensió universitària 11 73

TOTAL 42 1.324

FORMACIó COnTInUADA. CEnTRES COL·LABORADORS ExTERnS

DOCÈnCIA

BAU, escola superior de disseny 251

• Cursos d’especialització Gràfic nit
• Cursos d’especialització Interiors nit
• Màster Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i 

Passarel·la
• Màster Motion Graphics
• Màster Disseny Editorial
• Màster Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
• Màster Restauració d’Espais
• Màster en Disseny de Branding i Packaging
• Postgrau en Il·lustració

Business Technology & Consulting (BTC) 130

• Màster Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau en Gestió Ambiental
• Curs d’extensió en Gestió Ambiental
• Curs d’Auditor del sistema APPCC

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i  
Empresarials de Barcelona  56

• Màster Auditoria de Comptes 
• Postgrau d’Auditoria de Comptes 
• Curs d’Auditoria de Comptes

Aulalearning 41

• Màster Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Postgrau Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Curs Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes

Institut Superior d’Estudis (ISED) 186

• Curs d’especialització en Gestió de la Seguretat i 
Investigació 

• Director de Seguretat Integral
• Assessoria Laboral 
• Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a edat 
• Gestió de Finques 
• Gestió i Direcció de Recursos Humans 
• Gestió Immobiliària 
• Gestió de la Petita i Mitjana Empresa 
• Postgrau Gestió de la Seguretat i Investigació 
• Pèrit Judicial Immobiliari
• Tributació i Assessoria Fiscal 
• Agent Immobiliari
• Comptabilitat Financera i de Societats
• Postgrau en Teràpies Manuals

Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) 660

• Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
•  Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge 
•  Màster en Logopèdia. Rehabilitació de Trastorns del 

Llenguatge i la Parla
•  Màster en Audició i Llenguatge
•  Màster en Musicoteràpia
• Màster en Pedagogia Terapèutica
• Màster en Logopèdia Infantil
• Màster en neurologopèdia

Centres, estudiants i programes
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RECERCA I TRAnSFERÈnCIA 
DE COnEIxEMEnT

Ciències Experimentals

•  Bioinformàtica i Estadística Mèdica
•  Tecnologies Digitals
•  Medi Ambient i Alimentació
•  Fotònica

Ciències Mèdiques i de la Salut

•  Salut, Benestar i Qualitat de Vida
•  Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment
•  Esport i Activitat Física

Ciències Humanes

•  Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció
•  Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i 

Traducció

•  Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i 
Comunicació

Ciències Socials

•  Audiovisual i Textual
•  Amèrica Llatina
•  Distribució Espacial de Població, Activitat i Renda
•  Emprèn-Estudis d’Emprenedoria
•  Atenció a la Diversitat
•  Educació, Llenguatge i Literatura
•  Recerca Educativa
•  Interaccions Digitals
•  Comunicació i Patrimoni

Després de la consolidació del mapa de programes de doctorat per a la formació de personal investigador 
realitzada durant el curs passat, aquest curs ha destacat per l’adaptació a l’Espai Europeu d’Investigació de 
tots els programes de doctorat i la creació de l’Oficina de Doctorat com a unitat tècnica de suport que haurà de 
permetre el desenvolupament de l’Escola de Doctorat, aprovada enguany pel Patronat de la FUB.
Amb l’objectiu d’optimitzar el suport tècnic a la recerca i la transferència de coneixement, aquest curs s’ha 
consolidat l’oficina tècnica OTRI que ha quedat estructurada en tres unitats: Unitat de Gestió de la Recerca, 
Unitat de Valorització i Unitat de Divulgació Científica. Aquesta nova estructura, i especialment el pla d’acció de 
l’Oficina que hem aprovat per als propers quatre anys, ha de permetre garantir una gestió més àmplia i eficient 
de l’activitat investigadora i de transferència de coneixement de la UVic.
Aquestes actuacions, juntament amb la trajectòria iniciada en cursos anteriors, han permès incrementar molt 
significament el nombre de doctorands, i mantenir el volum de producció científica en revistes indexades, el 
finançament obtingut per a la realització de projectes de recerca i el nombre de convenis de transferència de 
coneixement signats així com de la mobilitat del personal investigador.
Tot això reforça el treball de la UVic per al desenvolupament d’una activitat investigadora de qualitat per 
garantir dues de les missions de la Universitat: generar coneixement i transferir-lo a la societat.

Relació de grups de recerca

Càtedres 

•  Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
•  Càtedra UnESCO Dones, desenvolupament i cultures
•  Càtedra de Serveis Socials

Centre d’estudis i de recerca

•  Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID)

Centre de recerca i transferència de coneixement

•  SART-medi ambient – Centre TECnIO

OTRI-OTSE

•  Oficina tècnica de gestió d’activitats de recerca i 
transferència de coneixement

Càtedres, centres d’estudis, recerca i transferència de coneixement
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Relació de programes de doctorat

Ciències Experimentals
•  Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes 
•  Programa de Doctorat en Tecnologies Digitals i de la 

Informació

Ciències Mèdiques i de la Salut
•  Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de 

Vida

Ciències Humanes
•  Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i 

Literatures 

Ciències Socials
•  Programa de Doctorat Interuniversitari en Educació 

Inclusiva 
•  Programa de Doctorat de Comunicació Digital 

Interactiva
•  Programa de Doctorat en Finances-Valoració d’Estats 

Financers

Professorat investigador per gènere

Producció científica en revistes indexades

Professorat investigador per àrea de recerca

Ciències Mèdiques i de la Salut 7,8%

Ciències Humanes 20%

Ciències Experimentals 26,4%

Ciències Socials 45,7%

Homes 53,7%

Dones 46,3%

Articles CARHUS 57,4%

Articles ISI 32,8%

Articles ISI Proceedings 9,8%
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Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques

Àmbit Entitat Atorgant Objecte N. Ajuts Import

Estatal Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN)

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 12.100,00

Beques predoctorals 3 31.350,76

Català

Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitàris i 
de Recerca (AGAUR)

Ajuts per a tesis doctorals en català 1 500,00

Beques predoctorals 1 20.872,80

Beques de mobilitat 2 13.597,00

Ajuts per potenciar les estructures de gestió de 
projectes europeus i internacionals 1 17.077,43

Institut Català de les 
Dones Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 7 46.322,92

Institució de les 
Lletres Catalanes Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 3 7.500,00

Departament de Treball Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 28.725,00

ACC1Ó Ajut per incentivar els plans d’actuació dels centres de 
suport a la innovació tecnològica 1 10.800,00

TOTAL 15 188.845,91€

RECERCA I TRAnSFERÈnCIA DEL COnEIxEMEnT
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Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2010-2011

Àmbits de coneixement Nombre de convenis gestionats Volum de facturació 

Ciències Experimentals 31 313.037,44

Ciències Mèdiques i de la Salut 3 8.400,00

Ciències Humanes 1 1.000,00

Ciències Socials 15 105.645,98

Total 50 428.083,42€

El 16 de febrer de 2011, Anna Gómez i Mundó, 
del Departament de Pedagogia de la Facultat 
d’Educació, va defensar la tesi doctoral 
titulada “Entre converses. Una recerca 
narrativa en pràctiques d’Educació Social”.

El 18 de febrer de 2011, Salvador Simó Algado, 
de l’Escola Universitària de Ciències de la 
Salut, va defensar la tesi doctoral titulada La 
Palabra y la Acción: lucha contra la pobreza, 
salud (ocupacional), y ciudadanía a través de 
nuevas praxis universitarias.

RECERCA I TRAnSFERÈnCIA DEL COnEIxEMEnT

Anna Gómez i Mundó Salvador Simó i Algado

Tesis doctorals llegides a la UVic durant el curs
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8-10 de setembre
IV Jornades Científiques de la 
Sociedad para el Estudio del 
Patrimonio Histórico Educativo 
(SEPHE), organitzades pel MUVIP 
de la Facultat d’Educació.

7 i 8 d’octubre
xIII Jornades d’Infermeria de 
Cirurgia, organitzades pel Con-
sorci Hospitalari d’Osona en col-
laboració amb la Universitat de 
Vic.

21-23 d’octubre
IV Jornades d’Educació infantil 
a la Facultat d’Educació. La 
conferència inaugural va anar a 
càrrec d’Antonia Ferrari de Reggio 
Emilia. Es tracta d’un fòrum de 
debat per a mestres i estudiants 
de Mestre, sobre com millorar la 
qualitat educativa.

23-26 d’octubre
22è Col·loqui Germano-Català 
titulat El concepte de Països 
Catalans. Llengua. Literatura. 
Cultura, a l’Institut de Filologia 

Romànica de la Universitat de 
Viena.

18-19 de novembre
Reunió anual de la Inernational 
Business Studies and Education 
network (IBSEn), que fomenta 
l’intercanvi entre universitats en 
l’àmbit dels estudis d’empresa.

23 febrer al 25 de maig
Cicle de conferències “Avenços en 
recerca biomèdica” organitzat pel 
Departament de Biologia de Siste-
mes i el grup de recerca Bioinfor-
màtica i Estadística Mèdica.

8 de març
Tercera Jornada sobre 
Accessibilitat Universal: Dones 
i accessibilitat, coincidint amb 
el dia internacional de la dona 
treballadora.

15 de març
Tercera Jornada sobre el Final de 
la Vida, organitzada per l’Escola 
Universitària de Ciències de la 
Salut, centrada en el tema del dol.

30 i 31 de març
Jornades audiovisuals Dobleclick, 
organitzades per la Facultat 
d’Empresa i Comunicació amb 
la participació d’estudiants de la 
Universitat de Tamk, Finlàndia.

1, 8, 15 d’abril
Vuitenes Jornades d’Activitat 
Física organitzades per la 
Facultat d’Educació per contribuir 
a l’acostament dels àmbits 
acadèmics i professionals.

7 i 8 d’abril
xV Jornades de Traducció i Llen-
gües Aplicades: Congrés internaci-
onal “Didàctica de les Llengües i de 
la traducció en l’ensenyament pre-
sencial i a distància” organitzades 
pel Grup de Recerca en Ensenya-
ment i Aprenentatge de Llengües i 
Traducció (GREALT).

26 i 27 d’abril
4a edició de Tertúlies de Literatura 
Científica amb els escriptors-
científics Salvador Macip i 
Joandomènec Ros.

JORnADES I COnGRESSOS

Josep M. Esquirol a la Jornada sobre Final de Vida. Juliane House i Sarah Khan a les Jornades de Traducció.
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28 i 29 d’abril
xVI Jornades d’Escola Rural ”Ser 
mestre/a l’escola rural” organitza-
des pel grup interuniversitari d’es-
cola rural, format per membres de 
la UB, UAB, UdG, URV, FUB, URL, 
UdL i la UVic. Les jornades van 
dirigides a estudiants de Mestre 
de totes les universitats catalanes 
i compten amb 150 inscrits.

12 de maig
Jornada sobre “La contribució 
de les infermeres en la millora 
de l’equitat i l’accés a les cures 
de salut”, organitzada per la 
Universitat de Vic i el Col·legi 
d’Infermeres de Barcelona.

12 de maig
7ª edició de la Jornada 
Universitat-Empresa amb 
l’objectiu de fomentar 
l’emprenedoria entre els 
estudiants-

20 de maig
I Jornada d’Actualització en 
nutrició: “La interculturalitat a 

la consulta dietètica”, impulsada 
per la Universitat de Vic, amb el 
suport de la Associació Catalana 
de Dietistes-nutricionistes.

20 de maig
Ix edició del Congrés de Ciència 
feta pels Infants, organitzada 
conjuntament pel Departament de 
Ciències i Ciències Socials de la 
Facultat d’Educació i pels Serveis 
Educatius d’Osona.

18 de juny
3a Jornada Art i Infància: “Art i 
Lloc”, organitzada per la Facultat 
d’Educació i l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny de Vic.

Jornades i Escoles d’Estiu 2011
Juny-juliol 2011

–  I Congrés Internacional sobre 
Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat. Textos Fonamentals 
per al Desenvolupament de les 
Dones

–  I Simpòsium sobre Aprenentatge 

Cooperatiu. Ensenyar a Aprendre 
en Equip

–  II Escola d’Estiu de Literatura 
Infantil i Juvenil: Jornades sobre 
els Personatges de la Literatura 
Infantil i Juvenil 

–  Escola d’Estiu Biblioteca Infantil 
i Juvenil Can Butjosa. Teixir 
Vincles entre Petits i Grans: 
Comunicació Oral, Gestual, 
Sensitiva i Amorosa

–  Jornada de Patrimoni i Turisme 
en un Entorn Rural 

–  III Jornades Tipogràfiques. Typo 
Week 2011 

–  QUAM 2011. Quinzena d’Art de 
Montesquiu. Wikpolis. Gràfiques, 
Mètriques i Polítiques de l’Espai

–  xIII Curs de Cardiologia per a 
Metges d’Atenció Primària i xI 
Jornada Cardiovascular d’Osona

–  III Escola d’Estiu d’Atenció 
Integrada a les Malalties 
Cròniques

–  Junior University. Pre-University 
Summer School in English

Congrés de Ciència feta pels infants.Juliane House i Sarah Khan a les Jornades de Traducció. Marta Otero i Antoni Soy a les Jornades Universitat Empresa.
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ÀREA D’ESTUDIAnTS I COMUnITAT

SERVEI D’ESTUDIAnTS
Enguany s’han enregistrat 3003 consultes, un 7% 
més que el curs anterior. El major nombre, un 44%, 
pertanyien a l’àmbit de l’habitatge. 
S’ha continuat donant suport a les activitats de 
les entitats i col·lectius de la Universitat –Consell 
d’Estudiants, colla castellera, CEID, etc. Cal destacar 
l’elaboració i distribució de llaços per al dia contra 
la violència de gènere, la campanya per al Banc 
d’Aliments, amb el Consell d’Estudiants, o la represa de 
l’activitat de la colla castellera.
Altres activitats que s’han desenvolupat al llarg de l’any 
han estat l’exposició “Amors diversos”, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Vic; la campanya de recollida 
de regals de reis per a nens i nenes dels CRAE de 
Catalunya, de la Fundación Soñar Despierto; la 
participació en la Jornada de Portes Obertes informant 
de les opcions d’allotjament i transport a la UVic; la 
campanya “La UVic t’apropa la cultura”; el nou servei 
de lloguer de bicicletes; i l’obsequi de més de gairebé 
cinc-cents plançons als alumnes titulats durant 
aquest curs.

SERVEI D’ESPORTS 
Durant aquest any acadèmic un total de 1.312 usuaris 
han participat en alguna activitat relacionada amb el 
Servei d’Esports.

Han competit representant la UVic un total de 592 
estudiants:

-217 en els Campionats de Catalunya Universitaris
-31 en els Campionats d’Espanya Universitaris
-344 en les Competicions internes

Destaquem els cinc campionats que ha organitzat la 
UVic:

- Campionat de Catalunya Universitari de Bàdminton al 
Pavelló de Roda de Ter.

- Campionat de Catalunya Universitari de Pàdel al Club 
Tennis Vic.

- Campionat de Catalunya Universitari de Golf al Golf 
Montanyà.

- 1a Jornada del Campionat de Catalunya Universitari 
d’Hoquei Patins mixt al Club Patí Vic.

- 1a Jornada del Campionat de Catalunya Universitari 
de Rugbi 7 femení al Club Atlètic Vic.

La UVic ha organitzat també cursos de pilates, 
natació, salsa, escalada i hip-hop per a la comunitat 
universitària.
Durant el mes de maig al vestíbul de l’edifici B es va po-
der veure l’exposició “L’esport de competició a la UVic”. 

SERVEI D’InSERCIó LABORAL /  
BORSA DE TREBALL
El nombre total d’usuaris de l’aplicatiu Borsa de 
Treball aquest any ha estat de 1.206: 970 estudiants/
titulats i 236 empreses
El nombre total d’ofertes de treball ha estat de 474.
El nombre de currículums enviats per part dels 
estudiants/titulats a les empreses ha estat de 5.887, 
que fa una mitjana de 12 currículums per oferta.
S’ha elaborat l’estudi d’inserció laboral (observatori 
laboral) dels titulats del curs acadèmic 2009/2010 
amb l’objectiu d’analitzar la seva situación laboral 
i el grau de satisfacció amb la UVic. Es van fer 306 
enquestes que suposen el 32% dels titulats del curs 
acadèmic 2009/2010.
Aquest estudi es pot consultar al campus virtual en 
l’apartat Borsa de Treball.
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SERVEI D’ASSESSORAMEnT PER A 
ESTUDIAnTS AMB DISCAPACITAT 
Durant el curs 2010-2011 el Servei ha atès 14 
estudiants amb necessitats diverses derivades 
d’una situació de discapacitat a través d’un procés 
d’identificació de necessitats i suports amb un 
seguiment continuat. D’aquests estudiants, 7 
disposaven del reconeixement oficial de discapacitat.

VIC-VIEW
El centre d’informació sobre dogoaddiccions i 
sexualitat va comptar amb 13 persones a qui es 
va formar i que van col·laborar amb el projecte. 
També van col·laborar-hi tres voluntàries que havien 
rebut la formació en cursos anteriors. Un 70% dels 
participants pertanyien als estudis d’Infermeria, 
15% als de Dietètica i nutrició, i 15%, als de Teràpia 
Ocupacional.

SERVEI D’ORIEnTACIó 
PSICOPEDAGÒGICA
Durant el curs, el Servei d’Orientació Psicopedagògica 
ha atès 40 persones individualment, ha participat en 
un taller d’orientació en la Jornada de Portes Obertes, 
i ha fet assessorament a professorat i/o coordinacions 
d’estudis.
Amb totes les persones ateses a nivell individual s’han 
dut a terme com a mínim dues sessions, i en alguns 
casos fins a set, que ha estat el màxim.
El 80% de les persones ateses han estat dones, i el 
20% restant homes. 
Pel que fa a facultat d’origen, el 32.5% de persones 
ateses són de la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar, el 40% de la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes, el 20% de l’Escola Politècnica 
Superior, i el 7.5% de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.

OFICInA DE GESTIó CULTURAL 
Activats culturals i/o de lleure de caire institucional:

•  Exposició “Mestres i Pedagogues”, setembre 2010 
(CEID i Càtedra Unesco).

•  Mostra de poesia visual: “(re)flexions de la ment”, 
(Daniel Hernández, FE). 10 a 30 de novembre.

•  Conferència Cent danys d’astronomia, a càrrec del 
Dr. Pere Planesas. En col·laboració amb el Memorial 
Pratdesaba. 23 de novembre.

•  Exposició “16 Dones Científiques”, al Campus Torre 
dels Frares, febrer 2011.

•  Exposició “Violència masclista en la parella: 
demuntem mites?”, març 2011 (DIxIT).

•  Exposició “Descobrint altres mons, altres 
educacions. Pràctiques Internacionals de la FE”, 
Coord. Mariano Pasarello.

•  Exposició d’estudiants de 4rt de Periodisme: “L’òptica 
electoral dels estudiants de la UVic” (coord: Jordi 
Ribot) 18 a 30 d’abril 2011. 

•  Presentació del vol. III de Geografia Literària dels 
Països Catalans i del projecte Endrets (13 d’abril). 

•  Plataforma Cultural de la UEV (maig, juny i juliol 
2011).

Activitats de suport i d’assessorament a la Comunitat 
Universitària.
Gestió de peticions i propostes de caràcter lúdic i 
cultural provinents d’entitats i d’institucions externes.

AULES DE LA GEnT GRAn 
Aula de la Gent Gran d’Osona
Durant el curs es varen impartir 32 conferències de 
temes diversos i un concert coral de fi de trimestre. 
També es van dur a terme altres activitats i 
excursions.

Aula de la Gent Gran de Centelles
Durant el curs es varen impartir 21 conferències dels 
àmbits més diversos i es varen dur a terme 6 sortides 
culturals.
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BIBLIOTECA

Ampliació del servei de préstec
A l’inici del curs es va portar a terme una 
ampliació del servei de préstec amb la posada en 
funcionament d’un nou punt de servei ubicat al 
SAV (Servei d’Audiovisuals) on es presten càmeres, 
equips de so, etc.

Projecte de Bibliografia Recomanada
Aquest projecte, iniciat a principi d’any, està pensat 
per posar a l’abast dels estudiants la relació 
de documents recomanats en cada una de les 
assignatures que cursen. Això els facilita la consulta 
bibliogràfica i els permet gestionar fàcilment 
el préstec, la renovació o la reserva d’aquests 
documents.

Informació/comunicació als usuaris
A l’abril la Biblioteca va obrir una pàgina a Facebook 

per facilitar la informació i la comunicació als molts 
usuaris que utilitzen aquesta eina. En acabar el curs 
el nombre d’usuaris inscrits era de 590.

Recursos d’informació
Durant aquest curs la Biblioteca ha incorporat 
diversos recuros d’informació nous d’entre els quals 
cal destacar per la seva importància les bases de 
dades Scopus i Sabi.

Tot i que quan recopilem la informació sobre la tasca 
desenvolupada per la Biblioteca per confeccionar 
aquesta memòria tendim a destacar alguns dels 
objectius aconseguits per sobre dels altres, cal no 
perdre de vista que allò que dóna valor a aquesta 
tasca és la continuïtat, la professionalitat dels que 
la porten a terme i el fet que tenen com a objectiu 
prioritari oferir un servei de qualitat als usuaris.

SERVEIS
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ÀREA DE COMUnICACIó

Els principals objectius de l’Àrea de Comunicació 
s’han centrat, bàsicament, en tres grans punts: donar 
a conèixer l’oferta formativa i captar estudiants de 
nou accés (graus, màsters i formació continuada); 
fidelitzar el públic objectiu i prescriptor; i incrementar 
la notorietat de marca UVic.

Pel que fa a les accions de promoció destaquen les 
243 xerrades d’orientació universitària, que suposen 
un increment de gairebé el 7% en relació al curs 09-
10 i en les quals s’ha visitat més de 8.300 alumnes; 
els 1.300 assistents a la Jornada de Portes Obertes, 
que es va celebrar el dissabte 2 d’abril; i les més de 
8.200 persones informades a les fires d’Olot, Saló de 
l’Ensenyament, Futura, Mercat del Ram, Valls, Bilbao, 
Mallorca, Saragossa, Pamplona i Aula Madrid per 
donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.

Enguany s’ha estrenat nou estand amb l’objectiu de 
millorar la imatge de la UVic i de fer-lo més funcional 
potenciant les àrees d’atenció personalitzades. Com 
a obsequi s’ha donat un pot petit de melmelada, lligat 
amb el lema de la nova campanya publicitària: “Al pot 
petit hi ha la bona confitura”.

Pel que fa a les campanyes de publicitat, destaca:

• la nova campanya de graus amb el lema “Al pot petit 
hi ha la bona confitura”. L’objectiu ha estat destacar 
els diferencials i punts forts de la UVic i la seva oferta 

acadèmica (tracte personalitzat, qualitat docent, be-
ques i ajuts, equipaments sempre disponibles, esta-
des a l’estranger garantides, alta inserció laboral...). 

• la gestió de les campanyes de màsters universitaris, 
estudis semipresencials, Universitat d’Estiu, Escola 
d’Idiomes i Aula L3, entre altres.

Pel que fa a relacions públiques s’ha celebrat la 
13a edició dels Premis Universitat de Vic als millors 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat amb 
194treballs presentats de 108 centres de secundària 
participants d’arreu de Catalunya, 12 més que 
en l’edició anterior. Per primer cop els premis han 
comptat amb la col·laboració i patrocini de tres 
empreses: Bon Preu, La Farga Group i Unnim, a banda 
d’Osona Contra el Càncer, que col·labora amb els 
Premis des dels seus inicis.

S’ha fet una campanya de màrqueting viral per 
felicitar el nadal amb una flashmob realitzada pels 
membres de la coral universitària.

També s’ha dut a terme un patrocini innovador del 
Club Bàsquet Vic a càrrec de diverses empreses, 
gràcies al qual el primer equip s’ha passat a anomenar 
Universitat de Vic. 

Com a novetat d’enguany, la UVic ha estrenat presèn-
cia a les xarxes socials de Facebook, Twitter i Linkedin. 

Alumnes atesos

Jornada de Portes Obertes 1.300

Fires 8.200

Visites a centres 8.300
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SERVEIS

L’Àrea de Qualitat ha gestionat el procés 
d’acreditació de la UVic com a Individual Associate 
Member de l’European University Association. 
D’altra banda ha tramitat 46 expedients 
d’acreditació de PDI. Engunay l’AdQ ha implantat 
una política de difusió selectiva i per tant, més 
eficient, de les convocatòries d’acreditació.
Pel que fa a la qualitat, ha participat en l’elaboració 
dels informes de seguiment de les titulacions de 
grau que aquest curs se sotmetien al procés de 
seguiment d’AQU Catalunya. També ha redactat 
els apartats sobre qualitat de les memòries de 
verificació dels màsters d’EADA. Ha treballat 
conjuntament en la definició del SGIQ dels 
programes de doctorat i ha redactat les al·legacions 
referides a la qualitat per a la menció cap a 
l’excel·lència del programa de doctorat de Traducció, 
Llengües i Literatures.
En l’àmbit de l’avaluació, conjuntament amb l’OTRI-
OTSE, s’han avaluat 28 encàrrecs individuals 
de recerca per determinar-ne la continuïtat. En 
l’acadèmic, s’ha implantat l’enquesta al PDI per 
valorar la docència impartida com a part del procés 
Docentia i dels informes de seguiment de les 
titulacions.
En planificació s’ha encarregat de coordinar 
i gestionar la presentació i l’elaboració del 
Pla Estratègic UVic 2011-2016 a través de la 
Comissió de seguiment i la convocatòria de tallers 
participatius oberts a tota la comunitat. 
L’Àrea de Qualitat ha funcionat de ‘finestreta única’ 
a l’hora de servir dades estadístiques oficials de la 
UVic: ha elaborat els informes estadístics ordinaris 
i extraordinaris adreçats a agents externs i els 
informes estadístics d’ús intern. Ha elaborat la 
memòria de justificació del Contracte Programa 
amb la Generalitat de Catalunya. Ha gestionat 
la publicació i tractament de resultats de les 
enquestes institucionals de la UVic i ha creat 
l’enquesta de clima laboral en col·laboració amb 
RRHH i Gerència.

L’Àrea de Relacions Internacionals, en el marc del 
Campus Internacional UVic, s’ocupa, conjuntament 
amb els centres de la Universitat de Vic, d’impulsar 
l’establiment de vincles institucionals amb altres uni-
versitats, centres i institucions internacionals per al 
desenvolupament de projectes acadèmics i de recer-
ca, i fomentar la mobilitat dels estudiants, PDI i PAS. 

ÀREA DE QUALITAT ÀREA DE RELACIOnS 
InTERnACIOnALS

1 . Mobilitat  a la  UVic 2010-2011
IN oUT

E
st

ud
ia

nt
s

Intercanvi internacional Erasmus total 78 85

Estudi 76 74

Pràctiques 2 6

IP 0 5

Intercanvi internacional no Erasmus total 53 112

Estudi 22 13

Pràctiques 4 81

Altres programes formatius d’àmbit internacional (*) 27 18

Visitants (free movers) 0 -

Recruitment 88 -

Intercanvi nacional - sicue 7 5

Mobilitat drac (xvu) - 34

P
D

I

Mobilitat internacional 67 110

Menys d’una setmana 52 58

Una setmana o més 15 52

Mobilitat drac (xvu) - 7

PA
S

Mobilitat internacional 2 17

Menys d’una setmana 1 10

Una setmana o més 1 7

Mobilitat drac (xvu) - 1

2. Programes internacionals

Programes formatius  d’àmbit internacional (*) 11 5

Programes de cooperació internacional al desenvolupament 8

3. Convenis Total

Convenis internacionals 154

Convenis nacionals sicue 32

(*) = que implica una mobilitat in o out



Memòria del curs acadèmic 2010-2011  25

SERVEIS

ÀREA DE TECnOLOGIES DE LA InFORMACIó I LA COMUnICACIó

SERVEI D’AUDIOVISUALS
• Direcció i manteniment del Canal UVic, (repositori 

de les produccions videogràfiques, fotogràfiques i 
d’àudio de la Institució), que aquest curs s’ha posat 
en funcionament en obert. En aquests moments hi ha 
uns 168 vídeos, 165 àudios i 125 fotos.

• Suport a 2.123 estudiants per fer realitzacions 
videogràfiques, fotogràfiques i gravacions de so.

• 7.823 préstecs de material audiovisual i 285 
gravacions i canvis de format.

• L’arxiu fotogràfic s’incrementa en 6.398 fotografies i 
l’arxiu videogràfic en 28 hores de gravacions, 360Gb. 

 
Produccions internes 
• Realització televisiva de 5 Converses amb catalanes 

d’avui, per al CEID.
• Vídeos de graus i màsters.
• Vídeo promocional en l’apartat de recerca per al Saló 

de l’Ensenyament.
• Videoreportatge Càtedra de Serveis Socials.
• Vídeo sobre el Campus d’Estiu de la xarxa 

d’Empreneduria.
• Vídeo de les presentacions del professorat del 

Màster TAI.
 
Produccions externes
• Vídeo de la Jornada d’Economistes, per al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.

• Vídeo de l’operatiu del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) en la visita del papa Benet xVI.

• Vídeo de la participació del SEM a la Marató de TV3.
• Videoreportatge de l’acte dels 25 anys del SEM.
• Sèrie de programes de TV “Entrevistes LSC” per a 

l’Agrupació de Sords de Vic i Comarca.
• Espot de la programació de l’Atlàntida.
• Vídeo de la Casa Museu del Voltreganès.
• Vídeo sobre Termalisme de l’EUCS.
• Realització d’un espot del Servei d’Esports.

Videoconferències, noves aplicacions...
• Suport tècnic a les videoconferències de Rosa 

Sensat, Educació Inclusiva i Organització Industrual
• Instal·lació d’un sistema multicàmera d’alta 

definició i enregistrament en disc dur a l’Aula 
Magna.

• 31 reparacions d’aparells audiovisuals de la UVic.
• Creació de l’apartat web del Servei d’Audiovisuals al 

Campus virtual
• Catalogació de les fotografies en negatius, 

conjuntament amb l’Arxiu
• Realització de fotografies en les matrícules dels 

estudiants de nou accés a totes les carreres.
• Enregistrament i postproducció de diferents 

conferències per al Canal UVic.

• La UVic va acollir 22 de juny la Trobada Anual de 
l’Anella Científica 2011, xarxa capdavantera en 
tecnologia i noves funcionalitats per ajudar l’R+D+I 
de Catalunya a avançar en els seus projectes. 
El propòsit de la TAC’11 és oferir les novetats de 
l’Anella Científica i presentar els projectes i serveis 
que facilita. Uns serveis que s’utilitzen cada cop 
d’una manera més massiva per institucions com 
universitats, centres de recerca, parcs científics i 
tecnològics, que tenen com a tret comú la necessitat 
de gran amplada de banda i de serveis en xarxa. 
Jordi Montaña, rector de la UVic, Josep M. Martorell, 

director general de Recerca, i Miquel Huguet, 
director del CESCA van inaugurar la Trobada.

• Quatre persones de l’àrea de les TIC van obtenir la 
certificació bàsica ITIL de gestió d’infraestructures 
TIC. ITIL és un estàndard reconegut 
internacionalment de conceptes i bones pràctiques 
per a la gestió de serveis i operacions TIC.

• Una persona de l’Àrea de les TIC ha acabat el Màster 
Universitari en Tecnologies Aplicades a la Informació 
i ha presentat el projecte final de Màster amb un 
treball de suport al Grup de Recerca en Tecnologies 
digitals, amb una qualificació d’Excel·lent.
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SERVEIS LInGÜíSTICS

En l’àmbit de la formació en llengua catalana 
s’han ofert dos cursos intensius d’una setmana de 
durada per a estudiants internacionals, amb una 
assistència de 67 persones, tres cursos extensius 
quadrimestrals per a aquest mateix públic, amb una 
assistència de 20 persones, i quatre cursos extensius 
quadrimestrals per a estudiants castellanoparlants, 
amb una assistència total de 35 persones. Al final 
d’aquests cursos, 5 estudiants de programes 
d’intercanvi s’han presentat a l’examen oficial de 
nivell bàsic que convoquen els Serveis Lingüístics de 
la UVic i l’han superat amb èxit. 
Aquest any també s’ha iniciat un programa de 
formació i acreditació en llengua catalana per a 
professorat i personal d’administració i serveis. Dins 
d’aquest programa han assistit a cursos 29 persones, 
de les quals 21 s’han acreditat amb el nivell de 

suficiència (13 professors i 8 membres del personal 
d’administració i serveis). 
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, 
s’han corregit aproximadament 35.716 paraules 
(23.513 en català, 3.456 en castellà i 8.747 en anglès), 
i se n’han traduït aproximadament 340.550 (25.796 
a l’anglès, 310.136 al castellà, 4.104 al català i 393 a 
altres llengües).
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en 
col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals, 
s’han organitzat activitats d’acollida per als 
estudiants internacionals de la UVic i dues visita per 
als estudiants Erasmus de les universitats catalanes 
en col·laboració amb altres Serveis Lingüístics 
universitaris, una a la tardor i l’altra a la primavera, 
amb l’assistència d’un total de 120 persones.

SERVEIS

ESCOLA D’IDIOMES

Actualment l’oferta de cursos intensius d’idiomes 
suposa ja un 25% del total d’estudiants d’idiomes.
Una tasca important d’aquest curs ha estat 
l’acreditació en relació a l’escala de nivells del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llengües és 
essencial per als estudiants que vulguin accedir a 
programes d’intercanvi internacionals, a màsters 
universitaris, a beques, etc. 
L’Escola també ha treballat intensament amb 
l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament 
Superior (ACLES) per crear un model d’acreditació 
de competència lingüística basat en la superació 
d’exàmens organitzats per cada centre de llengües. 
Aquesta acreditació, amb segell ACLES, podria ser 
reconeguda per les universitats espanyoles i també 
en un futur les europees.
L’Escola col·labora també estretament amb l’Escola 

Superior de Disseny BAU, centre adscrit a la UVic, per 
tal d’anivellar, formar i acreditar els seus estudiants 
en anglès.
Com cada any, la formació a l’empresa, la formació 
específica per al personal de la UVic ha estat un punt 
important de la nostra feina.
Enguany han passat fins a 506 persones per l’Escola 
d’Idiomes: entre cursos d’escola d’idiomes d’hivern i 
d’estiu, cursos a mida, pels exàmens d’acreditació i 
proves de mobilitat en diferents llengües
Mereix una menció especial el treball conjunt amb 
el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, 
representat per l’adjunta al vicerector, Carme 
Sanmartí, per elaborar un Pla de Llengües per a la 
Universitat de Vic que podrá ser aprovat a principis 
del curs 2011-12.
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SERVEIS

Canvi de denominació i inauguració de les noves 
oficines del Servei de Gestió Documental i Arxiu 
(setembre de 2010).
Tractament documental i digitalització de 915 
convenis institucionals (1990-2010) i 120 convenis 
bilaterals d’intercanvi i mobilitat (2006-2010), que 
permet la consulta de la documentació via web 
mitjançant l’e-Documentik.
Tramitació de 35 transferències equivalents a un total 
de 322 caixes (32’2 m/l), 89 peticions de consulta i 
préstec, 112 reactivacions d’expedients (de setembre 
de 2010 a juliol de 2011); coordinació, recollida i 
destrucció certificada de 1.644 Kg de documentació 
en format paper i 133 Kg de suports digitals.

Eumogràfic
El 30 de juny Eumogràfic va aconseguir un Laus de 
plata i un de bronze. Actualment ja compta amb quatre 
Laus d’or, quatre de plata i diversos bronzes al llarg del 
seu recorregut.
Anton Granero, director d’Eumogràfic, va ser pel maig a 
la Universidad de León per impartir una sèrie de confe-
rències sobre disseny gràfic en el marc del conveni de 
col·laboració entre aquesta universitat i la UVic. 

Eumo Editorial
El curs 2010-2011 ha vingut marcat pels canvis, el 
més important dels quals ha estat la incorporació 
del Grup 62 a l’accionariat. Aquest fet permetrà que 
a partir del curs vinent, al costat de les publicacions 
habituals en l’àmbit de la poesia, l’assaig i el manual 
universitari, es potenciï i reforci l’àrea de llibre de text 
i escolar. L’edició i la gestió de les revistes l’ha assumit 
la Universitat de Vic.

GESTIó DOCUMEnTAL I ARxIU

EMPRESES VInCULADES
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VIDA UnIVERSITÀRIA

Inauguració del curs
El 14 d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna l’Acte 
d’Inauguració del Curs Acadèmic 2010-2011 presidit 
pel rector Jordi Montaña i que va comptar amb la 
presència de la consellera de Treball, Mar Serna, i de 
Josep Ribas com a director general d’Universitats i 
de l’alcalde de Vic i president de la FUB Josep M.Vila 
d’Abadal. La lliçó inaugural “Processing, Traitement, 
Processament”, va anar a càrrec del Dr. Jordi Solé 
Casals, de l’Escola Politècnica Superior. Durant l’acte 
es va fer el lliurament de la Medalla Institucional del 
curs al Dr. David Serrat i Congost, que el Patronat 
de la Fundació Universitària Balmes, a proposta 
del Consell de Direcció de la Universitat va acordar 
concedir-li “Per la seva tasca al capdavant del 
Rectorat de la UVic des del juny de 2002 fins al juny 
de 2006” També es va lliurar la insígnia de la UVic a la 
Dra. Lluïsa Cotoner amb motiu de la seva jubilació, en 
reconeixement a la seva tasca docent i investigadora.

Nomenaments del Patronat de la FUB
En la seva reunió plenària de 13 de juliol de 2010 
el Patronat de la Fundació Universitària Balmes a 
més d’aprovar el nomenament del Dr. Jordi Montaña 
com a rector de la Universitat de Vic tal com consta 
a la memòria del curs anterior, va aprovar també 
el de Ricard Torrents, primer rector de la UVic, com 

a president del Consell Consultiu de la Universitat 
de Vic, òrgan de nova creació que es va presentar 
formalment el 9 de juny de 2011. 
En reunió de 16 de desembre de 2010, el Patronat 
de la FUB va aprovar també els nomenaments de 
Jordi Codina com a gerent de la Universitat de Vic, i 
d’Antoni Soy com a degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.
En la reunió de 14 de juliol de 2011, el Patronat de la 
FUB va nomenar Joan Turró director de la Fundació 
Universitària Balmes en substitució de Pilar Soldevila 
que va deixar el càrrec a mitjans de juliol. També 
va fer el nomenament de Margarida Pla com a 
degana de la nova facultat de Ciències de la Salut 
i el Benestar –centre reconegut oficialment el 8 de 
juliol– en substitució d’Anna Bonafont, i de Francesc 
Codina com a degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, fruit de la unificació 
de les facultats d’Educació i de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació.

Creació del Consell Consultiu
El 9 de juny, va tenir lloc la presentació i primera 
reunió del Consell Consultiu de la Universitat de Vic 
presidida per Ricard Torrents. La presentació va tenir 
lloc en un acte obert a tota la comunitat universitària 
i als mitjans de comunicació, i va anar seguida de 

ACTIVITAT InSTITUCIOnAL

Antoni Soy Jordi Codina Joan Turró Margarida Pla
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la conferència “La Universitat Catalana no és cap 
societat secreta”, del sociòleg Salvador Cardús, 
membre del Consell Consultiu.
El Consell Consultiu és l’òrgan d’implicació de la 
societat a la Universitat de Vic. Està format per 
persones amb una especial rellevància acadèmica, 
científica, empresarial, política o social, que tenen la 
voluntat d’aportar a la UVic els seus coneixements i 
experiències, i que la volen promoure i projectar en 
l’àmbit universitari nacional i internacional.
Són funcions del Consell Consultiu, entre altres, 
fomentar les relacions entre la universitat i l’entorn; 
promoure vincles de relació amb altres universitats 
i centres de recerca; assessorar el Patronat de la 
FUB en la determinació de criteris i objectius de 
planificació estratègica; i col·laborar amb totes 
les instàncies universitàries en la consecució d’un 
finançament estable per a la UVic.
Els actuals consellers són: Josep M. Anzizu 
(professor, empresari, EADA); Pilar Benejam 
Arguimbau (geògrafa, emèrita UAB); Salvador 
Cardús (sociòleg, UAB); Alícia Casals Gelpi 
(bioenginyera, UPC); Muriel Casals (presidenta 
d’Òmnium Cultural), Joan Contijoch (vicepresident 
d’Unnim); Daniel Giralt Miracle (historiador de 
l’art); Pere Girbau Pous (enginyer, empresari), Anton 
Granero (director d’Eumogràfic); Johannes Kabatek 
(romanista, Universitat de Tubinga); Jaume Porta 
Casanellas (catedràtic d’edafologia i primer rector 
de la Universitat de Lleida); Josep Pujadas Gil 

(president de la delegació d’Osona de la Cambra 
de Comerç), Emili Teixidor (escriptor); Josep M. 
Terricabras (director de la Càtedra Ferrater Mora, 
Universitat de Girona); Joaquim Triadú Vila-Abadal 
(advocat, PricewaterhouseCoopers); Eduard Vallory 
i Subirà (director general de la Graduate School of 
Economics); Miquel Vilardell i Tarrés (president del 
Col·legi de Metges de Barcelona); Ramon Pinyol i 
Torrents (director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la UVic).

El Grup 62 adquireix el 50% d’Eumo Editorial
El 8 d’abril es va fer públic l’acord entre el Grup 62 i la 
Universitat de Vic sobre la propietat d’Eumo Editorial, 
que a partir d’aleshores passa a ser una empresa 
participada al 50% per cadascuna de les parts.
Eumo Editorial va ser creada el 1979, dos anys 
després de la fundació de l’Escola Universitària de 
Mestres d’Osona, i fins avui ha publicat més de 1.300 
títols bàsicament d’assaig universitari i llibre escolar.

El rector Jordi Montaña compareix al Parlament
El 15 de juliol va tenir lloc al Parlament de 
Catalunya la compareixença del rector Jordi 
Montaña, acompanyat de la vicerectora de Recerca 
i Transferència de Coneixement, Marta Otero, i del 
gerent, Jordi Codina, per exposar a la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats de les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació.

Lliurament de la medalla de la UVic, al doctor David Serrat. Membres del Consell Consultiu de la UVic.
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• El 16 de setembre la consellera Carme Capdevila 
va ser a la UVic amb motiu de la constitució del 
Comitè d’Honor i la presentació de la primera 
Càtedra de Serveis Socials de Catalunya creada 
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i la 
Universitat de Vic per promoure la recerca en 
l’àmbit dels serveis socials i l’acció social. La 
Càtedra és un centre interdisciplinari de formació 
i recerca per fomentar, generar i difondre el 
coneixement relacionat amb l’àmbit dels serveis 
socials i l’acció social.

• El 20 de maig va tenir lloc a l’Aula Magna de la UVic 
l’acte de commemoració del trentè aniversari de 
la finalització d’estudis de la primera promoció de 
l’Escola Universitària de Mestres d’Osona (1977-
1980). L’acte el va impulsat una comissió d’antics 
alumnes de l’Escola amb el suport de la Facultat 
d’Educació. Els estudis de Mestre van ser els 
primers que es van implantar, l’any 1977, i van ser 
l’origen dels Estudis Universitaris de Vic, que vint 
anys més tard es convertirien en Universitat de Vic. 

• El dia 4 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de 
Torelló l’entrega de la Beca Segimon Serrallonga 

d’ampliació d’estudis a l’estranger, que en aquesta 
quarta convocatòria es va concedir a Lucia Paula 
Moreno Murillo per dur a terme un màster de Belles 
Arts al Piet Zwart Institute de la Willem de Kooning 
Rotterdam University. 

• El 8 de juny va tenir lloc a la Sala de la Columna de 
l’Ajuntament de Vic la inauguració de la setzena 
edició de la Universitat d’Estiu de Vic, en la qual 
es va homenatjar el Patronat d’Estudis Osonencs, 
institució dedicada a la divulgació de la ciència i 
l’activitat artística a través de la revista Ausa, de 
l’edició de llibres, la impartició de conferències 
i d’exposicions. L’encomi va anar a càrrec del 
Dr. Santi Ponce, de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.

• El 21 de juny va tenir lloc el lliurament dels Premis 
Universitat de Vic als Millors Treballs de Recerca 
de Batxillerat, que enguany arriben a la 13a edició. 
En aquesta 13a edició es van rebre 194 treballs, 
procedents de 108 escoles i instituts i era la 
primera edició que superava el centenar de centres 
participants. Els premis, que enguany tenien 
patrocinador, han passat a denominar-se premis 

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Activitat social

Premis de Recerca de Batxillerat. Homenatge al Patronat d’Estudis Osonencs.
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• Del 17 de juny al 17 de juliol es va poder veure 
la setena Mostra d’Arts de la UVic a la Sala d’art 
Unnim de Vic, en el marc de la Plataforma Cultural 
de la Universitat d’Estiu de Vic 2011 amb la 
temàtica d’Arts Plàstiques i Visuals. La Mostra vol 
potenciar l’activitat artística i donar a conèixer 
l’obra que desenvolupen els membres de la 
comunitat universitària de la UVic amb inquietud 
creativa. Hi varen participar professors, estudiants 
i personal d’administració i serveis de la UVic amb 
una sola obra per persona. Es presentaren pintures, 
escultures, fotografia, disseny, vídeo i multimèdia, 
dibuix, arts decoratives.

• El 13 de maig va tenir lloc a l’Institut del Teatre de 
Vic l’estrena de l’espectacle “Dóna’m la mà”, de l’Aula 
de Teatre de la Universitat de Vic, dirigit per Dolors 
Rusiñol. L’espectacle es basava en poemes de Joan 
Salvat-Papasseit. El 18 de maig se’n va fer una 
nova representació al centre cívic Can Pau Raba 
de Vic, i el 20 de maig a la Universitat de Girona. 
Prèviament, el 9 de maig l’Aula de Teatre havia fet 
una preestrena a Alacant.

• El 10 d’abril es va celebrar a la Biblioteca Dos Rius 
de Torelló l’acte anual d’homenatge a Segimon 
Serrallonga. Enguany hi varen participar Ricard 
Torrents, amb la conferència Verdaguer llegit per 
Segimon Serrallonga, i els músics Jordi Casadessús 
i Roger Usart amb Descoberta de Verdaguer, 
interpretació de poemes de Verdaguer musicats per 
ells mateixos.

• Del 16 al 30 de juny va tenir lloc l’exposició Dones 
Poetes, al vestíbul de l’edifici Torre dels Frares, 
organitzada pel Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de la Dona, la Càtedra Unesco “Dones, 
Desenvolupament i Cultures” i el grup de recerca 
Estudis de gènere: traducció, literatura, història i 
comunicació”.

Activitats artístiques i culturals

Bon Preu, La Farga, Unnim i Osona contra el Càncer, 
respectivament. La dotació global era de 7.500 
euros, que es varen repartir en vint-i-tres premis.

• El 4 de maig les professores de la Facultat 
d’Educació Maica Bernal i Carme Rubio van rebre el 
premi Crítica “Serra d’Or”, un dels més prestigiosos 
de la literatura catalana, en l’àmbit de Literatura 
Infantil, pel llibre La princesa malalta, il·lustrat per 
Rebeca Luciani. 

• El 8 de juny la consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, va impartir la conferència “Del fracàs a 
l’èxit escolar”. Va explicar el canvi produït en el 
seu Departament, que ha passat a anomenar-
se d’Ensenyament, entenent que l’educació 
va més enllà de l’escola. També va parlar de la 
personalització de l’ensenyament, de relacionar 
l’èxit escolar amb l’esforç i la motivació dels 
alumnes i es va referir a la formació inicial dels 
mestres i la importància de la formació continuada.

Homenatge al Patronat d’Estudis Osonencs. Irene Rigau a la UVic. Mostra d’Arts de la UVic.
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